
 
 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  24                                            Πάτρα,  09/02/2018 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Παρέμβασης Σ.Α.Ν.Α. στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο 

για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση "Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης" 

 

 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας μετά από πρόσκληση παρακολούθησε τις συνεδρίες 

του συνεδρίου και έκανε παρέμβαση σε τρείς που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο 

του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και συγκεκριμένα: 

 

Ι.  Στη συνεδρία για την "διοικητική ανασυγκρότηση, δημόσιες υπηρεσίες &      

    ψηφιακές υποδομές"  αναφέρθηκε στο ότι  για την επίτευξη Εθνικής Αναπτυξιακής       

    Στρατηγικής απαιτούνται: 

 

 Διοικητική Ανασυγκρότηση σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων με 

την κατηγοριοποίηση των οικιστικών κέντρων της. 

 Στελέχωση και άμεση λειτουργία του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος. 

 Κωδικοποίηση και ψηφιοποίηση  του θεσμικού πλαισίου  της Χωροταξικής, 

Πολεοδομικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 Εναρμόνιση και κοινή ορολογία χρήσεων γης κτιριοδομικού κανονισμού με Κ.Α.Δ. 

φορολογικής νομοθεσίας. 

 Προώθηση διαφάνειας και πάταξης γραφειοκρατίας  μέσω ψηφιακής 

διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα (πχ e-πολεοδομία) .   

 

ΙΙ.  Στη συνεδρία για την "Ενέργεια, Υποδομές, Περιβάλλον & Δημόσια Περιουσία"  

     και ειδικότερα για την Π.Δ.Ε., αναφέρθηκε στην ανάγκη: 

 

 Της ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, καθώς επίσης και 

στη παντελή έλλειψη Χωρικών Τοπικών Σχεδίων σε όλους τους Καλλικρατικούς 

δήμους της Αχαΐας, εκτός του Δήμου Πατρέων. 

 

 



 
 

 Αντιμετώπισης μέσω του σχεδιασμού των συγκρουόμενων και 

αλληλεπικαλυπτόμενων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, καθορίζοντας σαφείς 

όρους και κανόνες για την κάθε αναπτυξιακή και επενδυτική δραστηριότητα. 

 Στο επίπεδο του Αστικού Χώρου, της επίλυσης μέσω του σχεδιασμού των 

συσσωρευμένων προβλημάτων (πχ προστασία & ανάδειξη Δημόσιων Χώρων,  

ανάσχεση απώλειας Κ.Χ. μέσω άρσεων απαλλοτριώσεων, ανάπλαση και εξυγίανση 

ιστορικών και παραδοσιακών κέντρων και υποβαθμισμένων γειτονιών). 

 Της άμεσης ανάγκη παραχώρησης του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας ώστε 

να δρομολογηθεί η ολική Αστική ανάπλαση του χώρου με Πανελλήνιο ή Διεθνή 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. 

 Της τελικής απόφασης διέλευσης του τραίνου από την πόλη της Πάτρας σύμφωνα 

με την χάραξη που ορίζει το Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. της Πάτρας . 

Στο θέμα αυτό ο ΣΑΝΑ διαφοροποιήθηκε από τις θέσεις του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας, 

έχοντας ήδη τοποθετηθεί με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στο 

ισχύων Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)., αναγκαία προϋπόθεση για την 

ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και της νότιας πλευράς της Πάτρας, 

εξασφαλίζοντας την κατασκευή ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού έργου με 

προοπτική επέκτασης έως την Καλαμάτα. 

 Στην ολοκλήρωση των υποδομών του Εμπορικού Λιμένα της Πάτρας με 

ταυτόχρονη σιδηροδρομική σύνδεση. 

 Της ανάγκη ολοκλήρωσης του Εθνικού, Περιφερειακού και Ενδοπεριφερειακού 

οδικού δικτύου. 

 Της αναβάθμιση του Αεροδρομίου Αράξου σε σύγχρονο Επιβατικό και 

Εμπορικό Αερολιμένα. 

 

ΙΙΙ.  Στη συνεδρία για την " Πολιτιστική Κληρονομιά, Τουρισμός & Αθλητισμός"   

      επισημάνθηκε η ανάγκη: 

 

 Προστασίας και ανάδειξης των πολλών  σημαντικών και αξιόλογων παραδοσιακών 

οικισμών της Αχαΐας και γενικότερα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που δυστυχώς 

δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιοι. 

 Προστασίας και ανάδειξης των σημαντικών αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και 

μνημείων της περιοχής και δικτύωση αυτών. 

 Ανάδειξης, προστασίας και επανάχρησης-αναβίωσης του ιστορικού βιομηχανικού 

συγκροτήματος της Αχάια Κλάους, του ιστορικού αμπελώνα της και του 

περιβάλλοντος φυσικού χώρου,  με την δημιουργία θεματικού βιωματικού και 

διαδραστικού Μουσείου Οίνου. 

 

 

 



 
 

 

 Της διενέργειας Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την μελέτη 

διαμόρφωσης των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων των Παράκτιων 

Μεσογειακών Αγώνων. 

 

  

 

 


